Prihláška na prípravu k sviatosti birmovania
Birmovné meno (vyplní sa neskôr):
Meno a priezvisko:
Narodený(á) – dátum:

miesto:

Otec (meno a priezvisko):
Matka:

náboženstvo:

rodné priezv.:

Svedectvo rodičov birmovanca
(v prípade birmovanca, ktorý nedosiahol vek dospelosti)
Ja, otec – matka birmovanca, vedomý(á) si pred Bohom svojej zodpovednosti za náboženskú
a mravnú výchovu svojho syna/dcéry, na svoju česť prehlasujem, že sa postarám, aby sa môj
syn/dcéra zodpovedne pripravil(a) na prijatie sviatosti birmovania. Rovnako prehlasujem, že
birmovný otec/matka môjho syna/dcéry sa vo svojom živote riadi požiadavkami kresťanskej viery
a mravnosti a preto bude pre môjho syna/dcéru oporou v kresťanskom živote. Súhlasím s tým, aby
moje osobné údaje a údaje o mojom dieťati boli použité pri administratíve sviatosti birmovania.
Zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že som sa oboznámil(a) s princípmi ochrany osobných
údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike.

náboženstvo:

Bydlisko/adresa:

______________ _____________
podpis otca

telefón:

podpis matky

Birmovný rodič

Email:
Študent ktorého ročníka (príp. zamestnaný/á/):
Náboženstvo navštevoval(a) od:

do:

triedy ZŠ

v:

Meno a priezvisko:
u žien – rodená:

rodinný stav (slob., žen./vyd.) :

Kde a kedy bol na birmovke:

Potvrdenie o prijatých sviatostiach
(vyplní farár farnosti, kde bol žiadateľ krstený)

Ak je ženatý/vydatá – žije v kresťanskom manželstve?

Svedectvo birmovného rodiča
Ja, birmovný otec/matka, na svoju česť a svedomie prehlasujem, že vyššie uvedené údaje o mojej
osobe sú pravdivé, nie som si vedomý(á) žiadnej zákonnej prekážky a mám pevný úmysel byť
birmovancovi oporou v kresťanskom živote. Súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli použité
pri administratíve sviatosti birmovania. Zároveň svojim podpisom potvrdzuje, že som sa
oboznámil(a) s princípmi ochrany osobných údajov Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej
republike.

Krst – dátum :
Prvé sv. prijímanie:
Zapísané v knihe krstov – Zv.

Str.

P.č.

_________________
podpis birmovného otca/matky

Farnosť:

Túto prihlášku žiadateľ o sviatosť birmovania odovzdá

vyplnenú a osobne
Dátum

Podpis

pečiatka

na farskom úrade Banská Bystrica – Katedrála
do 3. novembra 2019.

